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                                                        Protokół Nr  XXXIX/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 27.09.2013
                                                            ( godz. 12 00 –  13 30  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXIX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  – 
Grzegorz  Kapica,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę 
Burmistrza  Byczyny  –  Panią  Ewę  Bartosiewicz,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja 
Tomaszczyka,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią 
Katarzynę  Wilczyńską,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców, 
Radcę Prawnego – Pana Jerzego Dela, Pana Edwarda Rożniatowskiego – Przewodniczącego 
Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, przedstawiciela lokalnej prasy – 
Panią  Elżbietę  Wodecką,  sołtysów  oraz  pozostałych  przybyłych  gości.  W oparciu  o  listę 
obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 Radnych, więc obrady 
są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał 
porządek obrad i zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, chce wnieść zmiany do 
porządku  obrad.  Z-ca  Burmistrza   zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad  o  dwa 
dodatkowe  projekty  na  drukach  nr  348,  349.  Mianowicie,  na  druku  nr  348  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w g.Byczyna 
oraz  na  druku  nr  349  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, 
Proślice,  Polanowice  w  g.Byczyna.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  zaproponowanych  zmian.  Zaproponowane  zmiany  przez  Z-cę  Burmistrza 
zostały  przegłosowane  przez  Radnych   jednogłośnie  (  13  głosów  „  za  ”).  Następnie 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad  z  wcześniej 
przegłosowanymi zmiami. Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 13 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 337 ),
           b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 338 ),
           c ) zmiany uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
                szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie g.Byczyna 
                ( druk nr 339), 



            d) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013roku w sprawie 
                 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
                 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
                 tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela opłatę za 
                 gospodarowanie  odpadami komunalnymi ( druk nr 340 ),
             e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr   341 ),
             f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  342),
             g) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 343 ),
             h) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 344 ),
             i)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 345 ),  
             j) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 346 ), 
             k ) zmiany uchwały ( druk nr 347 ).
     7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 
     8. Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.Komunikaty.
    12.Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 337 ),
           b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 338 ),
           c ) zmiany uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
                szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie g.Byczyna 
                ( druk nr 339), 
            d) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013roku w sprawie 
                 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
                 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
                 tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela opłatę za 
                 gospodarowanie  odpadami komunalnymi ( druk nr 340 ),
             e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr   341 ),
             f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  342),
             g) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 343 ),
             h) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 344 ),
             i)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 345 ),  
             j) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 346 ), 
             k) zmiany uchwały ( druk nr 347 ).



             l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, 
                Kochłowice w g.Byczyna ( druk nr 348 ),
          m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, 
               Polanowice w g.Byczyna ( druk nr 349 ).
     7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 
     8.Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.Komunikaty.
    12.Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie   (  13 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  XXXVIII  sesji  był  dostępny  w  Biurze  Rady  oraz  był 
wyłożony  przed  sesją.  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do 
protokołu. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił 
do przegłosowania protokołu z XXXVIII sesji.  Protokół  z XXXVIII sesji  został   przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał  Radny – Sławomir Nędza  i  zadał pytanie,  czy środki z funduszu 
sołeckiego  przeznaczane  na  remonty  dróg  są  kumulowane,  czy  wręcz  przeciwnie  ulegają 
zerowaniu w przypadku nie wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Następnie Radny 
– Sławomir  Nędza zadał  kolejne pytanie,  czy istnieje  możliwość odśnieżania  drogi  leśnej 
mieszkańca Gołkowic zamieszkałego w m. Golkowice- Piaski 44.  Z kolei Radny – Leszek 
Śnieżek zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostało przygotowane sprawozdanie 
dot.  ilości  wykorzystanych   środków  finansowych  przez  poszczególne  jednostki  OSP  na 
terenie  g.Byczyna.  W  odpowiedzi  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przedmiotowe 
sprawozdanie  było  w odpowiednim czasie  przygotowane  i  rozdane  wszystkim.  Następnie 
Radny  –Jacek  Kulisiński  zadał  pytanie,  czy  na  dzień  dzisiejszy  projekt  budowlany  dot. 
uzupełnienia  oświetlenia  ulicznego  w  m.Biskupice  nie  stracił  aby  ważności.  Powodem 
przedmiotowego  zapytania,  jest  fakt  przeznaczenia  po  raz  kolejny  środków  z  funduszu 
sołeckiego na w/w zadanie. Kolejne zapytanie Radnego – Jacka Kulisińskiego dot. konkretnej 
daty uruchomienia prac przy budowie chodnika we wsi Biskupice, ponieważ przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest sukcesywnie przesuwane w czasie.  Następnie Radny – Leszek Śnieżek 
doprecyzował wcześniejsze zapytanie, że chodzi o rozliczenie wydatkowanych środków przez 
poszczególne jednostki OSP, a nie sprawozdanie. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
powyższe  rozliczenie  będzie  powtórnie  przygotowane  ale  równocześnie  zakomunikował 



zebranym ze wszystkie wydatki związane z działalnością OSP omawiane są na posiedzeniu 
Zarządu  Miejsko  –  Gminnego  OSP  i  praktycznie  każda  jednostka  ma  tam  swojego 
przedstawiciela i skąd te wszystkie niedomówienia, nie rozumiem.   

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  .  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 337 ).  Następnie Z-ca Burmistrza poprosiła 
zebranych o naniesienie dwóch poprawek do omawianego projektu uchwały na druku nr 337. 
Mianowicie, Z-ca Burmistrza poprosiła o naniesienie dwóch zmian w omawianym projekcie 
uchwały  i  po nim następującym na  druku nr  338.  I  tak,  w tytule  omawianego   projektu 
uchwały należy przekreślić słowo „ przejęcie „ i w następstwie wpisać słowo „ nabycie ” oraz 
w  §  2  wykreślić  słowo  „nabycia”  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały  z  wcześniej  naniesionymi 
poprawkami. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
( druk nr 337 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne  przejęcie  nieruchomości  (  druk  nr  338  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 338 ), 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  XXXI/250/13  z  dnia  28  lutego  2013r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  utrzymania 
czystości i porządku na terenie g.Byczyna ( druk nr 339).  Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie g.Byczyna  ( druk nr 339), 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXX/241/13  z  dnia  31  stycznia  2013roku  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczona  przez  właściciela  opłatę  za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi ( druk nr 340 ).  Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013roku w sprawie 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczonie  przez  właściciela  opłatę  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  (  druk 
nr 340 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).



Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na sale obrad przybyła Radna – Iwona 
Sobania, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 14 – osobowym 
składzie. 
 
e)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  341).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 342 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025,  jak 
również  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2013r.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i  zadał  zapytanie  skierowane  do  Wysokiej  Rady,  w  sprawie  ewentualnego  udzielenia 
pożyczki  dla  OSP  Jakubowice  na  zakup  sprzętu  pożarniczego  (  kleszcze  do  rozcinania 
samochodów  ).  Mianowicie,  wniosek  na  udzielenie  dofinansowania  ugrzązł 
najprawdopodobniej  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej  w  Opolu  i  nie  będzie 
w wymaganym czasie udzielony. Przedmiotowa pożyczka udzielona by była na krótki okres 
czasu, do momentu przelania przedmiotowego dofinansowania. Następnie głos zabrał Radny 
–Adam Radom i zadał pytanie, jaki będzie wskaźnik zadłużenia gminy na koniec III kwartału 
br. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w/w wskaźnik wynosić będzie 41,99% . Z kolei Radna 
–Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  osobiście  będzie  głosować  przeciwko  omawianemu 
projektowi   uchwały  i  kolejno  po  sobie  następujących  projektach  uchwał.  Mianowicie, 
powodem tak zdecydowanego sprzeciwu jest fakt bardzo dużej niegospodarności środkami 
finansowymi  przez  tut.  włodarzy.  I  tak,  nie  stać  nas  na  zabezpieczenie  środków  na 
podstawowe  rzeczy,  a  fundujemy  sobie  liczne  bardzo  drogie  inwestycje,  chociażby 
modernizacja byczyńskiego rynku. 

Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  poprawki  zgłoszonej  przez 
Burmistrza  Byczyny,  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  dla  OSP  Jakubowice  w  wysokości 
18  tys.zł.  Przedmiotowa  poprawka  została  przez  Radnych  przyjęta  zwykłą  większością 
głosów ( 13 głosów „ za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały z wcześniej 
przegłosowaną  poprawką.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  341  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025 została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 10 głosów „ za”, 1 głos „wstrzymujący się” , 3 głosy 
„ przeciw ”).

f ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 342 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
342 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą  większością  głosów  (  10  głosów  „  za”,  3  głosy  „wstrzymujące  się”  ,  1  głos 
„ przeciw ”).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ( druk nr 
343 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 



uchwały. Na wstępie głos zabrała Radna –Urszula Bilińska i stwierdziła, że będzie głosować 
przeciw projektom uchwał w sprawie zaciągania kolejnych zobowiązań gminy. I tak, nie stać 
nas na zabezpieczenie podstawowych rzeczy ale jednocześnie fundujemy sobie nowe bardzo 
drogie  inwestycje  oczywiście  na  kredyt.  Dobrym  przykładem  nie  prawidłowej  polityki 
finansowej,  jest  np.  niedoszacowanie  budżetu  oświaty,  po  prostu  takie  rozwiązanie  było 
z  góry  założone  w  trakcie  konstruowania  budżetu.  Kończąc  wypowiedź  Radna  –Urszula 
Bilińska  stwierdziła,  ze  jest  za  mądrym  i  bardzo  rozważnym  wydawaniem  publicznych 
środków. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest również za racjonalnym wydawaniem 
publicznych  środków  ale  mimo  wszystko  gmina  musi  inwestować  choćby  za  pożyczone 
środki. Powodem takiego stwierdzenia jest wymóg obecnego czasu, ponieważ w przeciwnym 
wypadku zaczniemy zjadać własny ogon. I tak, w przypadku nie przeprowadzania żadnych 
inwestycji  staniemy  się  skansenem.  Odnośnie  oświaty  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w przedmiotowej sprawie były bardzo liczne spotkania ale nic z tego dobrego nie wyszło 
i zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego jest tego skutkiem. Następnie Radna –
Iwona Sobania stwierdziła, ze przypominanie Radnym ze nic w zakresie oświaty nie zostało 
zrobione jest olbrzymim nieporozumieniem. Powodem takiego stwierdzenia jest następujący 
fakt, spotkania o którym wcześniej była mowa odbywały się w ostatnich dniach lutego pod 
pewną  presją,  bo  już  nie  ma  czasu.  Ponadto  przedmiotowe  projekty  w  zakresie  reformy 
systemu  oświaty  były  przygotowane  byle  jak,  niechlujnie,  a  nawet  wręcz  z  naruszeniem 
obowiązującego prawa w tym zakresie. Następnie Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że jak 
sięga  pamięcią,  oświata  zawsze  była  nieproduktywna,  ponieważ  nie  wytwarza  żadnych 
wymiernych  dóbr.  Kończąc  Radna – Iwona Sobania  zadała  pytanie,  a  jakie  oszczędności 
zostały poczynione  w gminie  ,  oprócz  oczywiście  nieudolnych  prób w systemie  oświaty. 
W odpowiedzi  Burmistrz Byczyny stwierdził, że zostały, ponieważ o niektórych rzeczach na 
tej sali się nie mówi, co nie znaczy, że nie są czynione. I tak, w wytycznych do budżetu na 
2014r. zostało rozesłane pismo dot. całkowitego zakazu udzielania podwyżek. Kontynuując 
wypowiedz Burmistrz Byczyny kategorycznie zaprzeczył wcześniejszej wypowiedzi, jakoby 
reforma  systemu  oświaty  była  niechlujnie  przygotowana,  a  nawet  z  naruszeniem 
obowiązującego prawa w tym zakresie. Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że nie 
jest osobiście przeciwna udzielaniu podwyżek tut.  urzędnikom, ponieważ dobrze opłacany 
pracownik jest bardziej  efektywny i operatywny.  Poprzez takie działania Pana Burmistrza, 
w zakresie byle jakiego opłacania pracowników, jest to co mamy na okrągło. Następnie głos 
zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że nie do końca zgadza się ze stanowiskiem 
Burmistrza Byczyny w zakresie naboru pracowników do pracy w szkole, jak również do tut. 
urzędu. Na koniec Radna –Urszula Bilińska zaapelowała do Burmistrza Byczyny, aby każda 
poważna  inwestycja,  jak  również  jakakolwiek  planowana  reforma  była  poprzedzona 
wcześniejszymi  konsultacjami ale  nie w ostatniej  chwili,  jak to miało miejsce w ostatnim 
czasie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania omawianego projektu 
uchwały na druku nr 343. Uchwała przedstawiona na druku nr  343 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 10 głosów „ za”, 3 głosy 
„wstrzymujące się” , 1 głos „ przeciw ”).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
344 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 344 ), 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  12  głosów  „  za”,  1  głos 
„wstrzymujący się” , 1 głos „ przeciw ”).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
345 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 



uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 345 ), 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  9  głosów  „  za”,  3  głosy 
„wstrzymujące się” , 2 głosy „ przeciw ”).

j)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk 
nr  346  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu uchwały. Na wstępie głos zabrała Radna –Iwona Sobania i zaapelowała do Wysokiej 
Rady  aby  głosować  „  przeciw”  omawianemu  projektowi  uchwały.  Powodem  takiego 
stanowiska  jest  fakt  coraz  większego  zadłużania  gminy.  Ponadto  są  inne  inwestycje 
wymagające natychmiastowej interwencji,  chociażby sypiące się mury obronne. Na koniec 
Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że praktycznie cała inwestycja dot. byczyńskiego rynku 
sfinansowana będzie z kredytu i w nie długim czasie wyborcy na pewno nas za takie czyny 
odpowiednio rozliczą. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że z realizacji w/w inwestycji 
będzie zwrot należnego podatku Vat. w wys. ok. 1,5 mln.zł. Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia 
kredytu  (  druk  nr  346  ),  została  podjęta  przez  Radnych   zwykłą  większością  głosów 
( 8 głosów „ za”, 2 głosy „wstrzymujące się” , 4 głosy „ przeciw ”).
    
k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  (  druk 
nr  347  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania omawianego projektu uchwały.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 
347 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębów  geodezyjnych 
Jakubowice,  Proślice,  Biskupice,  Kochłowice  w  g.Byczyna  (  druk  nr  348  ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Na wstępie głos zabrał Radny – Adam Radom i zadał pytanie, czy sporządzenie miejscowego 
planu  dot.  będzie  tylko  i  wyłącznie  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  nie,  ponieważ przy okazji  sporządzane  będą miejscowe 
plany  zagospodarowania  miejscowości  przylegających  do  lokalizacji  przedmiotowych 
elektrowni  wiatrowych.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębów  geodezyjnych 
Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w g.Byczyna ( druk nr 348 ), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

m) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębów  geodezyjnych 
Ciecierzyn,  Miechowa,  Proślice,  Polanowice  w  g.Byczyna  (  druk  nr  349  ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu  uchwały.  Uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, 
Proślice,  Polanowice  w  g.Byczyna  (  druk  nr  349  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).



Ad. 7.  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za I  półrocze  2013r.  ,  zostało  przez  Radnych 
zaakceptowane. 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził,  że z treści przedstawionej informacji wynika 
w sposób jednoznaczny,  że  wywóz nieczystości  zamyka  się  na plusie.  Z kolei  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  z  tym  stwierdzeniem  w  sprawie  nadwyżki  na  omawianym 
przedsięwzięciu należałoby się wstrzymać,  ponieważ czeka nas jeszcze zbiórka gabarytów 
i tak do końca nie wiadomo, ile będzie to nas kosztować. Ponadto zbliża się sezon grzewczy 
i będzie duża ilość popiołu, a jaki to będzie  koszt, też tak w sumie nikt nie wie.  

Ad.9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. przekazywania 
środków  sołeckich  na  remonty  dróg.  I  tak,  zasada  jest  następująca,  jeśli  dane  sołectwo 
wyasygnuje  daną  kwotę,  to  drugie  tyle  wyasygnuje  gmina  na  dany  remont.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  wypowiedział  się  na  temat  budowy  chodnika  we  wsi  Biskupice. 
Mianowicie,  przedmiotowy  chodnik  będzie  realizowany  w  październiku  br.  Odnośnie 
odśnieżania drogi dojazdowej w miejscowości Gołkowice - Piaski sprawa nie jest taka prosta, 
ponieważ  jest  to  droga  leśna  i  powyższe  przedsięwzięcie  wymaga  uzgodnień 
z  Nadleśnictwem  Kluczbork.  Wracając  do  zapytania  Radnego  –  Jacka  Kulisińskiego 
w  sprawie  aktualności  dokumentacji  technicznej  na  uzupełnianie  oświetlenia  ulicznego 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w/w  pozwolenie  jest  na  bieżąco  aktualizowane 
odpowiednimi  wpisami.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  na 
terenie  całej  gminy  planowana  jest  termomodernizacja  oświetlenia  ulicznego  w  postaci 
wymiany na oprawy energooszczędne. Oczywiście, powyższe przedsięwzięcie poprzedzone 
będzie odpowiednim audytem wykonanym przez Spółkę Tauron.  

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Zdzisław  Comporek  i  powrócił  do  tematu  przebudowy 
byczyńskiego rynku i w następstwie zadał kilka pytań. Mianowicie, dlaczego tak drastycznie 
wzrosła  kwota  realizacji  w/w  zadania.  Wg.  wcześniejszych  wyliczeń  całkowita  kwota 
realizacji  przedmiotowej  inwestycji  wynosiła  2  mln.  300  tys.zł,  przy  czym  gmina  miała 
przeznaczyć  na  realizację  przedmiotowego  zadania  1  mln.zł,  a  1  mln.  300  tys.  zł  miało 
pochodzić  z  dotacji,  skąd  ta  nagła  zmiana  proporcji  i  wysokości  realizacji  w/w zadania. 
Kontynuując wypowiedz Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że Wysoka Rada przegłosowała 
powyższe kwoty bez jakiejkolwiek próby ustalenia tak znacznego wzrostu wartości realizacji 
w/w zadania. Następnie Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że Wysoka Rada ogóle się nie 
przejmuje  wydawaniem środków pochodzących  z  jego  podatków.  I  tak  wg.  najnowszych 
ustaleń koszt zadania wyniesie 3 mln.800 tys.zł, z czego 800 tys.zł pochodzić będzie z dotacji, 
czyli gmina musi wyłożyć na realizację w/w zadania 3 mln.zł. Reasumując powyższe fakty 
udział gminy w tym przypadku wzrósł o 2 mln.zł..  Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław 
Comporek zadał pytanie, czy  byczyński rynek zwiększył się w tym czasie o 65%,  bo o tyle 



wzrosła  wartość  całego zadania,  czy w tak krótkim okresie  czasu  wzrosła  o  tyle  inflacja 
Następnie  Pan Zdzisław Comporek stwierdził,  że podobne inwestycje  realizowały ostatnio 
dwa ościenne miejscowości tj. Kluczbork i Kępno. I tak , miasto Kępno wykonało z rynku 
salon miasta, podobnie Kluczbork, a byczyńscy włodarze chcą uczynić z byczyńskiego rynku 
- plac targowy, gdzie logika, gdzie sens. Następnie Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, 
dlaczego byczyńscy rajcy nie  zainteresowali  się przedmiotowym zagadnieniem np. w jaki 
sposób  można  pozyskać  tak  znaczące  dofinansowanie  i  w  jaki  sposób  można  podobne 
przedsięwzięcie  wykonać  dużo  niższymi  nakładami  finansowymi.  Na  dowód  swojego 
wcześniejszego  stwierdzenia  podał  następujące  fakty.  I  tak,  koszt  całkowitego 
przedsięwzięcia w Kluczborku wyniósł- 7.062.074,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło – 
4.584.144,.05 zł,  a  gmina  dołożyła  tylko  – 2.477.929,95 zł.  Kontynuując  wypowiedz  Pan 
Zdzisław Comporek stwierdził, że kwota pozyskana przez m.Kluczbork jest bardzo wysoka 
w stosunku do kwoty wykazanej na byczyński rynek , a ponadto zakres prac wykonanych 
w Kluczborku był niewspółmiernie większy w stosunku do byczyńskiego rynku. Następnie 
Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, co jest ważniejsze fontanna w rynku , czy remont hali 
sportowej.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że   wszyscy 
członkowie Wysokiej  Rady są przedstawicielami lokalnego społeczeństwa i winni bardziej 
wsłuchiwać  się  oczekiwania  swoich  wyborców.  Na  koniec  Pan  Zdzisław  Comporek 
stwierdził,  że  na pewno przy kolejnych wyborach  mieszkańcy g.Byczyna  rozliczą  swoich 
przedstawicieli, o czym należałoby na każdym kroku pamiętać. Z kolei Przewodniczący Rady 
stwierdził, że Pan Zdzisław Comporek nie był obecny na kilku ostatnich sesjach, w związku 
z powyższym nie do końca jest zorientowany w pewnych decyzjach jakie zapadły na tej sali. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że z zarzutami poprzednika całkowicie 
się  nie  zgadza.  Mianowicie,  Kluczbork  i  Kępno  korzystały  z  programów  unijnych  dot. 
rewilitaryzacji  danej  miejscowości  ale  niestety  m.Byczyna  nie  mogła  z  tego  programu 
skorzystać. Powodem takiego stanu rzeczy jest następujący fakt, gdyż z w/w programu mogą 
korzystać miejscowości których liczba ludności przekracza 5 tys. , a niestety Byczyna liczy 
raptem 3,7 tys. mieszkańców. Odnośnie kosztów wykonania w/w przedsięwzięcia Burmistrz 
Byczyny nie chciał polemizować ze swoim przedmówcą, ponieważ konkretne koszty będą 
znane  dopiero  po  odbytym  przetargu.  Ponadto  przy  kalkulowaniu  kosztów  całego 
przedsięwzięcia  należy  jeszcze  uwzględnić  należny  podatek  Vat  który  będzie  zwrócony. 
Zwrot podatku Vat. nie jest żadną mrzonką, ponieważ na dzisiejszej sesji przyjmowany był 
zwrot podatku Vat. z zakończonej inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice. 
Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Urszula  Bilińska  i  zaapelowała  o  większą  tolerancję 
w stosunku do osób mających odmienne zdanie w zakresie kreowanej polityki przez Wysoką 
Radę.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Urszula  Bilińska  zaapelowała  po  raz  kolejny 
o organizowanie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zamierzeń inwestycyjnych, 
a nie jak do tej pory na ostatnią chwilę. Z kolei Radny – Sławomir Nędza zadał pytanie, czy 
są  jakieś  nowe  wieści  w  sprawie  rozprawy  sądowej  dot.  hali  sportowej.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zlecenie  dot.  wykonania  dok.projektowej  włącznie 
z  kosztorysami  projektowymi  dotarło  do  Politechniki  Wrocławskiej  Oprócz  tego,  sąd 
zdecydował o zabezpieczeniu majątku firmy na kwotę 2 mln. zł.  Na koniec Przewodniczący 
Rady  dodał,  że  podczas  ostatniej  rozprawy  sadowej  Pani  mecenas  reprezentująca  firmę 
skarżoną stwierdziła,  że ma problem skontaktować się ze swoim mocodawcą i w związku 
z tym prosiła o przesunięcie terminu kolejnej rozprawy, na co oczywiście sąd nie przystał. 



Ad. 10. Komunikaty.

Na  wstępie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  i  zakomunikował  zebranych,  że  na  stronach 
internetowych  tut.  urzędu  opublikowana  jest  informacja  dot.  odbioru  odpadów 
wielkogabarytowych  i  odbioru  sprzętu  elektronicznego.  Następnie  Sekretarz  Gminy 
zwracając  się  do zebranych  sołtysów stwierdził,  że  w przypadku  nie  powołania  organów 
Samodzielnej  Miejsko  -  Gminnej  Spółki  Wodnej  do  połowy  października  ulegnie  ona 
natychmiastowemu rozwiązaniu. Skutki powyższego rozwiązania będą bardzo uciążliwe dla 
lokalnych rolników, ponieważ w takim przypadku poszczególni  rolnicy będą otrzymywali 
decyzje  administracyjne  w  sprawie  naprawy  urządzeń  melioracyjnych.  W  przypadku  nie 
wykonania powyższego nakazu – przedmiotowe roboty zostaną zlecone firmie z zewnątrz, 
a kosztami będzie obciążony dany rolnik. Następnie Sekretarz Gminy zadał pytanie, dlaczego 
zebrania sołeckie w sprawie podziału funduszu sołeckiego odbywają się w ostatniej chwili, 
a potem wynikają niepotrzebne nieporozumienia, np. dlaczego nie ma nikogo z urzędujących 
włodarzy  na  zebraniu  wiejskim.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy  powrócił  do 
tematu telefonii komórkowej dla urzędujących sołtysów. I tak, podczas lipcowej sesji została 
przedłożona oferta zakupu telefonów służbowych dla sołtysów ale żadnego odzewu z tego 
tytułu nie było i w konsekwencji nie dokonano zakupu w/w telefonów. Z kolei,  w chwili 
obecnej sołtysi  zadają pytanie,  dlaczego do rozmów służbowych muszą używać telefonów 
prywatnych.  Kontynuując  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  będą  nadal  używać,  ponieważ 
w odpowiednim czasie nie wyrazili woli zakupu takowych telefonów. Następnie Sekretarz 
Gminy ustosunkował się do kwestii niekompetencji  urzędników i stwierdził,  że z jakością 
pracy tut. urzędników nie jest w sumie tak źle. Ponadto większość z urzędników pozyskuje 
środki  z  funduszów  zagranicznych  i  krajowych,  co  jest  niewątpliwie  dużym  plusem. 
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy i zakomunikowała  zebranym, że wszystkie delegacje 
radnych  wg.  obowiązujących  przepisów  podlegać  będą  opodatkowaniu.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zgłoszenie kandydatur czterech radnych do pracy 
w  komisji  ws.  oceny  złożonych  wniosków  na  dotacje  celową  prac  konserwatorskich, 
restauratorskich  i  prac  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków 
położonych na terenie g.Byczyna. I tak, wolę  uczestnictwa w pracach w/w komisji wyrazili 
następujący radni :  Radna – Iwona Sobania,  Radny –Jan Romańczyk,  Radny – Sławomir 
Nędza, Radna –Urszula Bilińska. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Radnego –Adama 
Radoma o interwencję  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w sprawie dot.  wydania 
decyzji  na remont  przystanku autobusowego we wsi  Proślice.  Na koniec Przewodniczący 
Rady  poinformował  zebranych,  że  Pani  Halina  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu 
Mieszkańców organizuje wycieczkę do Pragi, osoby zainteresowane w/w wycieczką proszone 
są o kontakt z Panią Halina Piasta.          

Ad. 12. Zakończenie sesji.



Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXIX sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 2 kasety ) przechowywana w Biurze Rady,  zgodnie z § 30 Statutu 
Gminy, przez okres jednego roku.

                                Przewodniczący
                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                              Grzegorz Kapica

\

 Protokołował: Marek Rychlicki
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